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Merkblatt Praktikum 
Für die Ableistung eines Praktikums bei deutschen Firmen insbesondere bei der 
Delegation der Deutschen Wirtschaft in der Ukraine/DE International TOV gelten in der 
Regel folgende Grundvoraussetzungen, wobei einige Firmen weitere, individuelle 
Anforderungen formulieren: 
1. ein wirtschaftswissenschaftlicher Ausbildungshintergrund (oder ein entsprechend 

der jeweiligen Branche spezifischer Ausbildungsgang) 
2. in der Regel sollte das Praktikum ein in der Ausbildung gefordertes Pflichtpraktikum 

sei, worüber der Praktikant eine entsprechend Bestätigung vorlegen muss 
3. Kenntnisse der deutschen Sprache sind wünschenswert (bei 

Delegation/DEinternational Voraussetzung), wobei in einigen Fällen auch 
Kenntnisse der englischen Sprache ausreichend sind 

4. Bereitschaft, sich für eine entsprechende Mindestzeit für ein Praktikum zu 
verpflichten (ab 3 Monaten) 

5. erste Erfahrungen im Arbeitsleben sind willkommen, aber keine unbedingte 
Voraussetzung 

6. Flexibilität und die Fähigkeit sich schnell in ein Team sowie die jeweilige 
Aufgabenstellung einzuarbeiten 

7. Beherrschen aller grundlegenden Computertechniken wie MS Office etc. 
8. Vorlage der persönlich unterzeichneten Einverständniserklärung zur Verarbeitung 

der persönlichen Daten von demjenigen, der eine Praktikastelle sucht 
Bitte schicken Sie Ihren aussagefähigen Lebenslauf – idealerweise in deutscher oder 
in englischer Sprache – auf nicht mehr als 2 Seiten mit folgenden zusätzlichen 
Angaben an die E-Mail-Adresse dihk@dihk.com.ua: 
• gewünschter Bereich, in dem Sie ein Praktikum bei einer deutschen Firma 

ableisten wollen, 
• Zeitrahmen, in der Sie zur Verfügung stehen würden sowie unbedingt 
• die unterschriebene und eingescannte Einverständniserklärung für die 

Verarbeitung der persönlichen Daten 
Ihr Lebenslauf wird danach auf der Website www.ahk.ukraine.de veröffentlicht und 
deutschen Firmen zugänglich gemacht. Bei Interesse werden diese sich bei Ihnen 
direkt melden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir telefonisch oder per E-Mail 
darüber hinaus keine Auskunft zu Praktikaplätzen bei deutschen Firmen erteilen 
können. 
Bitte beachten Sie umseitig eine Beispielgliederung für einen Lebenslauf. 

mailto:dihk@dihk.com.ua
http://www.ahk.ukraine.de/
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Gliederung eines Lebenslaufes 
Jede Firma hat ganz eigene Anforderungen an die Gliederung eines Lebenslaufes. Im 
Folgenden geben wir nur eine Variante einer Struktur des curriculum vitae an. 

 

0. aktuelles Foto 

1. Persönliche Angaben 

• Vornamen, Namen 

• Geburtsdatum 

• Kontaktangaben 

• Familienstand 

2. Ausbildungsgang 

3. Berufliche Erfahrung 

4. Sprach- und Fremdsprachenkenntnisse 

5. Relevante Interessen 

 

Umfang:  nicht mehr als zwei Seiten DinA4 

Formatierung:  am besten tabellarisch, nicht zu kleine Schrift – also 11 oder 12 Pkt. 
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ПИСЬМОВА ЗГОДА 

на обробку і використання персональних даних, необхідних для 
подання заявки на проходження практики та стажування на 

німецьких підприємствах та організаціях в Україні 

м. Київ, «___»______________ 201_р. 

Я,        ,  

(Прізвище, ім'я, по - батькові повністю) 

відповідно до  ст. 11, п. 1, абз. 1 Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про 
захист персональних даних» 

цим надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕінтернаціональ» (далі разом - 
Власник бази персональних даних, Реєстраційний номер бази персональних даних у 
Державному реєстрі баз персональних даних ), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 
Пушкінська, 34, свою безумовну згоду на обробку таких моїх персональних даних (як в 
сукупності, так і окремо, як одержаних від мене, так і від третіх осіб, згідно вимог чинного 
законодавства України) (далі - Персональні дані) необхідних для подання заявки на 
проходження практики та стажування на німецьких підприємствах та організаціях 
в Україні, а саме: 

1. прізвище, ім'я, по батькові; 

2. рік, місяць, дата й місце народження; 

3. номер телефону (у тому числі, робочий, домашній та мобільний), адреса 
електронної пошти (робочої та особистої); 

4. відомості про місце навчання, роботи; 

і підтверджую, що, даючи таку згоду на обробку, я дію з своєї волі та у своїх інтересах. 

Ця згода на обробку моїх персональних даних надається мною у зв’язку та виключно з 
метою отримання можливості проходження практики та стажування на німецьких 
підприємствах і організаціях в Україні. 

Ця згода поширюється також на розміщення моїх персональних даних на офіційному сайті 
Бюро Делегата німецької Економіки в Україні: http://ukraine.ahk.de/ з зазначеною метою. 

Цим підтверджую, що мені відомі і зрозумілі мої права, що надаються мені як суб'єкту 
персональних даних згідно чинного законодавства України. 

Наданням цієї згоди скасовую попередні згоди на обробку персональних даних (у випадку 
якщо такі згоди мною надавались). 

   

Підпис  ПІБ 
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